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Registros AcadêmicosRegistros Acadêmicos

A Coordenação de Registros Acadêmicos é
responsável pela organização das matrículas e

rematrículas de todos os cursos do Campus Rio
Grande.

Entre as suas atribuições, constam o recebimento
de solicitações discentes, tais como: trancamento
de matrícula, cancelamento de matrícula,
reingresso, aproveitamento de estudos,
certificações de conhecimento e demais
solicitações. A coordenação também é responsável
pela emissão de toda a documentação acadêmica
discente, sejam os certificados ou diplomas de
conclusão de curso, ou outros atestados diversos.

Funcionamento: De segunda à sexta-feira.

Telefone: (53) 3233-8625

E-mail: secretaria@riogrande.ifrs.edu.br

Na página do Registro, é possível acessar o
CALENDÁRIO ACADÊMICO do campus, a
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA, as instruções de
acesso aos SISTEMAS ACADÊMICOS e os
REQUERIMENTOS ONLINE.

Os requerimentos estarão disponíveis do dia
21/02/2022 até o dia 27/02/2022 para o
ano/semestre letivo de 2022/01.

Onde nos localizamos:  Pavilhão Central,
sala 102.
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A Coordenação de Assistência Estudantil (CAE) é
composta por profissionais da área da educação, da
psicologia e do serviço social, e tem como objetivo
promover o acesso, a permanência e o êxito dos
estudantes no processo de ensino-aprendizagem,
trabalhando em parceria com os diferentes setores do
Campus Rio Grande, através de intervenções
interdisciplinares.
Nossas ações podem ser acessadas de várias formas:
participação em atividades propostas, oficinas, encontros
ou pela procura espontânea dos profissionais vinculados ao
setor. Além desses, é possível entrar em contato pelo
Formulário de Apoio aos Estudantes, disponível no site do
Campus, no Acesso Rápido – CAE Contatos.
 

Funcionamento: De segunda à sexta-feira.
Quem somos? E-mail:

assistencia.estudantil@riogrande.ifrs.edu.br

Onde nos localizamos: 
Pavilhão Central, sala 105.
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CAE
Coordenação de 
Assistência Estudantil 

A próxima é a Etapa 2, para inscrição, exclusivamente,
dos estudantes ingressantes no 1º semestre do ano de
2022. O período de inscrições vai de 17/02 até 09/03,
sendo que os estudantes que ingressaram por reserva
de vagas (renda inferior a 1,5 salário-mínimo) deverão
preencher apenas o Formulário E, e os demais, os
Formulários A, B e C. Estudantes que perderam as Etapa
1 e 2 poderão se inscrever novamente na Etapa 3, a
partir de 13/06 até 24/06.

Programa de Auxílios Estudantis 2022

O Programa de Auxílios tem o objetivo de subsidiar as
despesas dos estudantes, relacionadas às questões
escolares, de modo a fortalecer as suas condições de
permanência e êxito. O edital vigente para o ano letivo de
2022 é o Nº 30/2021, que pode ser acessado através do
link disponível na página do Campus, na aba Editais,
procurando por "estudantil". A Etapa 1 já foi concluída.



Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica

Funcionamento: De segunda à sexta-feira.

Telefone: (53) 3233-8762
Atribuições da Coordenação Pedagógica,
voltadas aos discentes:

-- Coordenar estratégias e ações que tenham por
objetivo qualificar os processos de ensino-
aprendizagem;
- Auxiliar na organização da rotina de estudos;
- Assegurar a regularidade do desenvolvimento do
processo de ensino-aprendizagem;
- Orientar a aprendizagem na gestão do tempo e nas
relações que envolvem o ensino-aprendizagem;
- Elaborar  planos de estudos, a fim de auxiliar o
estudante no processo de adaptação à instituição,
criação e comprometimento com metas e objetivos,
organização de horários e rotina de estudos.

E-mail:
 coordenacao.pedagogica@riogrande.ifrs.edu.br

Lembramos aos pais e responsáveis a
importância da participação e do
acompanhamento ativos junto aos estudantes,
para o sucesso destes em sua trajetória escolar.
Para tanto, a Coordenação Pedagógica está à
disposição para recebê-los.

Contem conosco!Contem conosco!Contem conosco!

Onde nos localizamos:  Pavilhão Central, Sala
106
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BibliotecaBibliotecaBiblioteca

Funcionamento: De segunda à sexta-feira.

E-mail: biblioteca@riogrande.ifrs.edu.br

Onde nos localizamos:  Pavilhão 1
Como acessar nosso catálogo:

https://biblioteca.ifrs.edu.br/pergamum_ifrs/biblioteca/
index.php

Documentação necessária para fazer/atualizar
o cadastro:

- Documento de identificação original com foto;
- Atestado de matrícula atualizado.
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BibliotecaBibliotecaBiblioteca

Limite de empréstimos: 

Acervo geral: até 5 livros. 
Prazo de empréstimo: 7 dias.

Multa: R$1,00 por dia e por livro retirado.

Renovações: até o limite de 10X, desde que o livro
esteja em dia e sem reservas.

Obs.: Renovações e reservas podem ser feitas de
qualquer computador, desde que o usuário possua
login e senha. 

IMPORTANTE: O Sistema Pergamum possui o
serviço de envio automático de avisos por e-mail,
que é uma facilidade oferecida aos seus usuários.
Não nos responsabilizamos por situações que
inviabilizem a renovação das obras emprestadas
ou o recebimento de lembretes sobre datas para
devolução, reservas, etc.


